
1
markkinointiviestinnän  
vuosikatsaus 2010



2 1

Sisältö.
Zeeland-konserni lyhyesti 2
Toimitusjohtajan katsaus 4
Jannen näkemys 6
Mainonta 8
Verkkoratkaisu 10
Brändinrakennus 12
Vuosikertomus 14
Viestintä 16
Asiakaslehdet 18
Tilinpäätös 20
Hallitus 36
Johtoryhmä 38

Vastaanottaja määrittelee viesteille ja kuville merkityksen. 
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Strategia.Arvot.
Kasvun jatkaminen ja edelläkävijyys toi-•	
mialan muutoksessa

Visio.
Zeeland-ryhmä tarjoaa edistyksellisiä ja •	
kattavia markkinoinnin ja viestinnän pal-
veluita Suomessa ja Pohjois-Euroo-
passa. Ryhmä on yksi toimialansa 
uudistajista ja Suomessa yksi alan kol-
mesta merkittävimmästä toimijasta. 

Missio.
Zeeland-ryhmän yhtiöt lisäävät asiakkai-•	
densa vaikuttavuutta, myyntiä ja tunnet-
tuutta asiantuntijapalveluilla ja tietotekni-
sillä ratkaisuilla.

Tavoite. 
Avoimuus
Toimimme avoimesti, rehellisesti ja tasa-
arvoisesti. Kiinnitämme nopeasti huo-
miota epäkohtiin, tunnustamme ja kor-
jaamme ne. 

Ennakkoluulottomuus
Toimimme asiakkaille tarjottavissa ratkai-
suissa ennakkoluulottomasti ja yllätykselli-
sesti. Toimintamme ja rekrytointikulttuu-
rimme on moniarvoista ja -kulttuurista. 
Uskallamme ottaa riskejä, emmekä pelkää 
epäonnistumisia.

Huumorintaju
Työyhteisömme ja toimintatapamme on 
hyväntuulista ja rakentavaa. Osaamme 
nauraa itsellemme.

Konkreettisuus
Asiakkaillemme tarjottavat palvelut ovat 
ratkaisulähtöisiä ja tehokkaita. 

Jatkuvasti pirstaloituvassa ja yhä vaikeam-
min määriteltävässä toimialassa useat tar-
joamamme toimenpiteet ovat mitattavia, 
tietoteknisiä ja selkeästi ajallisesti tai rahal-
lisesti määriteltyjä.

Orgaaninen kasvu Suomessa
Aktiivinen uusasiakashankinta•	
Yksiköiden välisen ristiinmyynnin tehos-•	
taminen ja yhteistyön kehittäminen 

Palvelutarjonnan laajennus 
Lisäosaamisen hankinta perustamalla •	
tai ostamalla liiketoimintoja, jotka luovat 
synergiaa olemassa olevan liiketoimin-
nan kanssa

Maantieteellinen 
laajentuminen

Ydinliiketoiminnan laajentaminen Suo-•	
mesta asiakkaiden kotimarkkina-alueille 
Pohjoismaihin, Baltiaan ja Pohjois- 
Eurooppaan

Zeeland-konserni.
Zeeland-konserni tarjoaa markkinoinnin ja 
viestinnän asiantuntijapalveluita ja niihin 
liittyviä ohjelmistoratkaisuja. Zeelandin pal-
veluilla pyritään lisäämään asiakasyritysten 
vaikuttavuutta, myyntiä ja tunnettuutta 
valituissa kohderyhmissä. 

Zeelandin palvelualueet ovat: 
mainonta•	
brändistrategiat ja -identiteetit•	
digitaalinen markkinointi ja •	
 palvelusuunnittelu
sidosryhmäviestintä sisältäen •	
 sijoittajaviestinnän
tutkimukset ja mittaukset•	
asiakas- ja sidosryhmälehdet•	

Vuosi  
2010  
lyhyesti.
Vahva kasvu jatkui.

Liikevaihto kasvoi 31,6 % edellis-•	
vuodesta ja oli 9,01 miljoonaa euroa. 
Myyntikate  nousi 29,7 % edellis-•	
vuodesta 7,75 miljoonaan euroon. 
Liikevoitto parani 1,11 miljoonalla •	
eurolla, liiketappioksi jäi 0,64 miljoonaa 
euroa.
Koko konsernin nimistöä yhtenäistettiin •	
Zeeland-brändin alle.
Zeeland vahvisti sijoittajaviestinnän •	
osaamistaan hankkimalla Viestintä Oy 
Virtuoosin liiketoiminnan.
Konserni laajeni Baltiaan hankkimalla •	
45 % Tallinnassa toimivasta digitaali-
seen markkinointiviestintään erikoistu-
neesta Nitro FX Oü:stä. Yhtiön nimi 
muutettiin Zeeland Idea Baltics Oü:ksi.  
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Markkinoinnin 
ja viestinnän 
moniosaaja.

Tilikauden päättymisen jälkeen
Zeeland luopui omistuksestaan Viestin-•	
tätoimisto Conexio Oy:ssä ja käynnisti 
uuden yleisviestintään keskittyneen 
viestintätoimiston, Zeeland PR Oy:n. 
Zeeland Oyj ja NASDAQ OMX First •	
North Helsinki -markkinalla noteerattu 
Eirikuva Digital Image Oyj yhdistyivät 
6.5.2011 alkaen FirstNorth-markkinalla 
noteeratuksi Zeeland Oyj:ksi.



Reiluin harppauksin 
eteenpäin.
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Vuosi 2010 toi kaivattua muutosta toimintaympäristöömme. 
Markkinoinnin ja viestinnän markkinat kääntyivät uudelleen kas-
vuun, vaikka taantuman takaiseen tasoon ei aivan vielä ylletty-
kään. Tehokkaiden ratkaisujen etsiminen näkyi erityisesti digitaa-
listen palveluiden kysynnän kasvuna.

Zeeland palasi kasvu-uralleen ja liikevaihto nousi lähes 32 pro-
senttia 9,01 miljoonaan euroon (2009:  6,84 milj. euroa). Merkit-
tävin kasvu tuli yritysostojen kautta, mutta myös orgaanista kas-
vua syntyi. Myös tuloksemme parani merkittävästi, vaikka jäikin 
0,64 miljoonaa euroa tappiolle (2009: -1,75 milj. euroa). Pääasi-
allinen syy tappiolliseen tulokseen oli vuoden alussa hankitun 
Mainostoimisto Rientolan arvioitua heikompi taloudellinen menes-
tys. Kannattavuutemme parani kuitenkin selvästi vuoden loppua 
kohden toimintojen yhdistämisen ja uudelleenorganisoinnin 
kautta.

Mainostoimisto Rientolan yrityskaupan lisäksi vahvistimme 
sijoittajaviestinnän osaamistamme hankkimalla Viestintä Oy Vir-
tuoosin liiketoiminnan ja digitaalista osaamistamme ostamalla 
tallinnalaisen Nitro FX Oü:n, joka toimii nyt nimellä Zee-
land Idea Baltics Oü.

Kohti yhteisiä toimintatapoja
Zeeland on kasvanut nopeasti sekä orgaani-
sen kasvun että yritysostojen avulla alan vii-
denneksi suurimmaksi toimistoksi Suomessa. 
Erilaisten yrityskulttuurien ja toimintatapo-
jen yhteensovittaminen vaatii työtä ja 
vie oman aikansa. Olemme yhteinäis-
täneet toimintatapojamme ja tuoneet 
myös tytäryritykset vahvemmin yhden 
yhteisen Zeeland-brändin alle. 

Vastarannan kiiski
Tavoitteemme on ollut luoda Zeelandista markkinoinnin ja 
viestinnän entistä monipuolisempi osaaja, jolta asiakkaat voivat 
hankkia lähes kaikki oman tunnettuutensa ja myyntinsä edistämi-
seen liittyvät palvelut. Toimialan nykytrendi on toisenlainen, sillä 

ala on selvästi pirstaloitumassa. Uusia toimijoita syntyy jatkuvasti 
ja myös perinteiset IT-talot ja konsultointiyhtiöt pyrkivät tarjoa-
maan markkinointiviestintään liittyviä ratkaisuja. 

Uimme tietoisesti vastavirtaan, ja uskomme, että monipuoli-
sella osaamisellamme voimme taata asiakkaillemme parhaat rat-
kaisut ja monipuolisimmat välineet tehokkaimmin tuotettuna. 
Pyrimme myös laajentamaan toimimaamme maantieteellisesti 
vastaamaan asiakkaidemme kotimarkkina-aluetta, johon kuulu-
vat yleensä Suomen lisäksi muut Pohjoismaat, Itämeren alue ja 
esimerkiksi Pietarin ja Moskovan talousalueet. Tulemme myös 
jatkamaan kasvuamme yritysostojen kautta.

Strategian mukainen noteeraus
Toukokuussa yhdistyimme Eirikuvan kanssa ja samalla osak-
keemme tuli noteerauksen kohteeksi NASDAQ OMX First 
North:iin. Teimme kevään aikana myös muutamia yritysjärjeste-
lyjä, joista merkittävimpiä olivat luopuminen viestintätoimisto 
Conexion omistusosuudesta ja Zeeland PR:n perustaminen. 

Tavoitteemme on olla toimialamme edelläkävijä kehittä-
mällä ja tarjoamalla asiakkaillemme heidän liiketoi-

mintaansa parhaiten sopivia palveluja. Strategian 
mukaisesti Zeeland on jatkossakin ennakkoluu-
loton ja rohkea yhteistyökumppani. Keskitymme 
entistä enemmän sekä asiakashankintaan että 

konsernin sisäisen yhteistyön parantamiseen. 
Yksi merkittävä tehokkuutta edistävä 

askel otettiin toukokuussa Helsingin toi-
mintojen muuttaessa uusiin, moder-
neihin ja tarpeisiin sopiviin toimitiloihin 
Kamppiin. 

Sekä tunnettuutemme että kilpailuky-
kymme ovat selvästi parantuneet viime vuo-

sina. Iso kiitos kuuluu kaikille zeelandilaisille, jotka 
ovat kaiken tämän myllerryksen keskellä keskittyneet pel-

kästään asiakkaiden palvelemiseen hyväntuulisen zeelandilaiseen 
tapaan ja näin vieneet ryhmäämme eteenpäin.   

Jari Tuovinen, toimitusjohtaja
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Rationaalisen rakkauden 
ammattilaiset.
Markkinoinnin keskeinen tehtävä on auttaa meitä kuluttajia teke-
mään valinta. Valinta voi olla ostopäätös tai jokin muu merkittävä 
päätös, joka ohjaa toimintaamme.

 Mikä saa meidät tekemään valinnan? Tietysti oma, rationaa-
linen päätöksemme. Osaamme tarkasti kertoa, miksi olemme 
valintamme tehneet ja miksi se on juuri oikea päätös. Ja kyllä, 
tämä koskee sekä B2C- että B2B-maailmoja.

Miten olemme päätöksemme tehneet? Vahvan päätöksen 
taustaksi olemme tietysti tehneet runsaasti erilaisia toimenpiteitä 
valinnasta riippuen. Olemme varmistaneet taustamme, ettemme 
jäisi kiinni huonon tuotteen tai palvelun hankinnasta.

Kun päätös on tehty, joudumme yleensä myös puolustamaan 
sitä. Valintamme näkyy aina arjessamme, oli kyseessä sitten ran-
nekello, auto, parturi-kampaamo, tietokone, matkatoimisto, tie-
totekniikkatoimittaja tai palveluntarjoaja.

Kun puolustamme päätöstämme, kerromme sen olevan esi-
merkiksi paras, halvin, arvostetuin, edullisin, turvallisin tai vaikka 
coolein. Ja tästä pidämme kiinni aivan viimeiseen asti, sillä 
emme halua olla väärässä. Kukaanhan ei halua myöntää 
tehneensä huonoa valintaa. Itse asiassa puolustuk-
semme on niin voimakas, että meistä tulee valintamme 
faneja. Ja faneina puolustamme omaamme aina vii-
meiseen asti.

Rakkaus superlatiiveihin
Valintojen perusteluilla on yksi merkittävä yhteinen 
tekijä. Kaikki perustelumme ovat viime kädessä super-
latiiveja. Superlatiiveja siksi, että parempaa päätöstä ei 

olisi voinut tehdä, ja parhaasta on vai-
keaa mennä ohi.

Jos kaikki kuluttajien 
päätökset perustuvat 

 superlatiiveihin ja oman valinnan perustelemiseen, on aivan luon-
taista, että alamme itse fanittaa valintojamme. Mitä voimak-
kaammin ja useammin perustelemme fanitustamme, sitä voi-
makkaammaksi tunne muuttuu. Voimakasta fanittamisen tun-
netta voidaan kutsua vaikka... rakkaudeksi.

Esimerkkejä valinnoista, joissa rakkaus nousee merkittävään 
rooliin, on helppo löytää: älypuhelin (iPhone, Nokia vai Andoid), 
auto (Volkkari, Bemari vai Mersu), lomailutyyli (Lapin rauha, 
Kanariansaaret vai omatoimimatka Italiassa) tai vaikka teleope-
raattori (Elisa, Saunalahti, DNA vai Academica). 

Rakkauden merkitys
Mitä rakkaus merkitsee? Syviä tunteita. Kuluttaja suosittelee 
rakastamaansa tuotetta rakastamilleen ihmisille. Rakkauden 
kohdetta myös puolustetaan hädän hetkellä aivan viimeiseen 
asti. Rakkaus tulee aina ensin, ja rakkauden korvaaminen ei hel-
posti onnistu rationaalisilla päätöksillä. Rakkauden seurauksena 
voi olla myös pettyminen. Kun rakas pettää tarpeeksi kauan, 
rakkaus muuttuu vihaksi. Vihan tieltä ei ole helppoa paluuta. 

Meillä kuluttajilla on tapana jakaa tarinoita omille läheisimmil-
lemme. Erityisesti rakkaudesta ja vihasta kerromme mielel-

lämme. Tuotteiden ja palveluiden osalta tämä näkyy kehuina ja 
haukkuina. Kehuilla ja haukuilla muodostetaan maine, jonka 
merkitys kasvaa vuosi vuodelta.

Lähdetään siis siitä, että superlatiiveilla tehdyt päätökset joh-
tavat fanittamiseen ja sen kautta kuluttajan rakkauteen. Kun 
markkinoinnin tehtävänä on auttaa kuluttajaa tekemään valin-
toja, tehtävä onkin oikeasti tehdä tuotteista sellaisia, että niitä on 
helppo rakastaa ja fanittaa. Jotta tämä toteutuisi, pitää markki-
noijan tehdä tuotteista ja palveluista sellaisia, että niillä on sel-
västi tunnistettava ja ainutlaatuinen superlatiivi.

Mikä sitten tekee superlatiivista oikeanlaisen? Sen pitää olla 
asiakkaalle merkityksellinen. Asiakkaan pitää ymmärtää sen 
merkitys ja hänellä pitää olla tarve superlatiiville. Lisäksi superla-
tiivin pitää olla sellaista, johon itse uskomme, ja jonka lupauksen 
pystymme oikeasti täyttämään.

Markkinoijien tärkeimpänä tehtävänä pitäisi olla sellaisten toi-
menpiteiden aikaansaaminen, jotka aiheuttavat kuluttajarak-

kautta. 

Oletko rakkauden ammattilainen?
Itse olen tehnyt markkinointia rakkaudella vuosi vuodelta 
intohimoisimmin. Olen huomannut, kuinka oma innostus 
ja tavoite parempaan ja pidetympään tarttuu myös 
ympärillä oleviin ihmisiin.

Zeelandilla on suuri joukko rakkauden ammattilaisia. 
Heidät tunnistaa kiiluvista silmistä, lapsenomaisesta 
innostuksesta ja aidosta onnistumisen ilosta. Heidän 
kanssaan on mukavaa kohdata niin ilot kuin surutkin.

Jos kaipaat seuraa muista rakkauden 
ammattilaisista, tiedät mistä 
meidät löytää. :)

rationaalisuus.

maine.
toiminta.

päätös. fanitus.

merkitys.

tunne.

rakkaus.
valinta. intohimo.

Janne Saarikko, strategiajohtaja
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Mainonta.
Zeeland tarjoaa mainonnan ja markkinointiviestinnän suunnittelua 
ja toteutusta laajalle ja monipuoliselle asiakaskunnalleen. Autamme 
asiakkaitamme kirkastamaan strategiset suunnitelmansa, konkre-
tisoimaan ne kannattaviksi toimenpiteiksi ja saavuttamaan näin 
liiketoiminnalliset tavoitteensa. Suunnittelutyötämme ohjaa luova 
ja innovatiivinen, kanavariippumaton ajattelu, joka vastaa viestin-
täympäristön ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin. 

Teemme vastuullista mainontaa ja markkinointia. Voimme olla 
ylpeitä kädenjäljestämme, sillä suunnittelemiamme töitä on pal-
kittu sekä kansainvälisissä että kotimaisissa mainoskisoissa. Meillä 
on erikoisosaamista myös Venäjän markkinoista. Autamme suo-
malaisia yrityksiä rakentamaan ja kehittämään asiakassuhteitaan, 
näkymään, vaikuttamaan ja vakuuttamaan. 

luova vaikuttaja

Ei mikään tavallinen televisio
Maksu-TV on laadukasta myyntityötä edellyttävä ylellisyys, etenkin vahvan free-TV:n 

markkinassa. Kanavasisältö nousee tällöin avainasemaan. Kuluttajille eri maksu-TV 

-vaihtoehtojen eroavaisuudet ovat kuitenkin monesti epäselviä, eikä kanavasisältöä ole 

useinkaan nivottu houkuttelevaksi ja elämykselliseksi osaksi kuluttajakohtaamista. 

Zeeland on toiminut kokonaisvaltaisesti CANAL+ :n monikanavaisena kumppanina. 

Olemme toteuttaneet enemmän + parempaa -mainontakonseptia niin uusimpien 

elokuvien, TV-sarjojen kuin parhaiden urheiluelämystenkin yhteydessä. Työ-

hön on sisältynyt mediamainonnan – TV-, radio-, printtimedia- ja ulkomai-

nonta – lisäksi hyvin vahvasti myös verkossa tapahtuva markkinointi sekä 

tilauskanavan kehittäminen. 

CANAL+ -mainontaa palkittiin vuoden 2010 aikana muun muassa 

Voitto-mainoselokuvakilpailussa ja Vuoden Huiput -kilpailussa.

Tunturi – I love my Tunturi Bike
Arvostettu suomalainen polkupyörä- ja kuntovälinevalmistaja Tunturi 

valitsi Zeelandin uudeksi mainostoimistokseen keväällä 2009. Yhteistyö 

käynnistyi vauhdikkaasti kauden 2010 polkupyörien markkinoinnin konsep-

toinnilla ja kokonaissuunnittelulla. Näkyvimpiä elementtejä ovat I love my Tunturi 

Bike -teeman alla olevat myymälä- ja mainosmateriaalit, laaja ja kattava Tunturi 

Bikestyle -mallistoesite sekä nostalgisen Tunturi Ponin uudelleenlanseeraukseen 

liittyvät materiaalit sekä myymälöissä että verkossa. Syksyllä Tunturin nimi muut-

tui Tunturi-Hellberg Oy:ksi. Zeeland suunnitteli uuden yrityslogon ja graafisen 

ilmeen. Myös Nishiki-polkupyörien mainonta ja markkinointimateriaalien suun-

nittelu käynnistyi Zeelandissa. 

Yksi on ainakin auki
Vuoden 2009 alussa voimaan astunut päivittäistavaramyymälöiden aukioloa 

koskeva lakimuutos sallii aiempaa laajemmat aukioloajat erityisesti pienille 

kaupoille. Siwa tarttui yhdessä Zeelandin kanssa mahdollisuuteen. Olemme kes-

kittyneet mainonnassa viestimään tätä vahvuutta: kun muut kaupat ovat jo kiinni, Siwa 

on auki. Aukioloviestiä on lujitettu muun muassa televisiossa, radiossa, printtimainon-

nassa, verkossa ja myymälämateriaaleissa. 

Systemaattinen työ on tuottanut tulosta. Tutkimusten mukaan mielikuva lähikaupan pit-

kän aukiolon tuomasta helpotuksesta arkeen yhdistyy vahvasti Siwaan. Siwan radio-

mainonta valittiin vuoden 2010 parhaaksi Radio Novalla.

luova vaikuttaja
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Zeeland on internet-teknologioiden asiantuntija, joka hallitsee 
digitaalisen median koko ketjun. Meillä on taito integroida digi-
taalisen markkinointiviestinnän ratkaisut osaksi asiakkaamme 
liiketoimintaprosesseja. Avullamme asiakkaamme tekevät 
mitattavaa tulosta esimerkiksi sosiaalisissa medioissa, kam-
panjasivustoilla, sähköisillä kauppapaikoilla ja viraalimark-
kinoinnissa. 

Ydinosaamistamme ovat verkkosivustojen toteutus 
julkaisujärjestelmien avulla sekä digitaalisen markki-
nointiviestinnän tekninen toteutus. Lisäksi kehi-
tämme sähköisen liiketoiminnan ratkaisuja. Oma 
tuotevalikoimamme sisältää yritysten ja yhteisö-
jen sähköistä viestintää tehostavia työkaluja.

Palvelutarjontamme käsittää 
yritys- ja kampanjasivustot•	
verkkokaupparatkaisut•	
uutiskirjeet ja sähköpostisuorat•	
mobiilikampanjat•	
esittely- ja mainosanimaatiot•	
integraatiot ja rajapinnat.•	

Verkkoratkaisut.

koko ketjun hallitsija koko ketjun hallitsija

Stockmannin verkkokauppa  
– laadukkaan, helpon ja 
luotettavan ostamisen ylistys  
www.stockmann.com
Kaikissa toimissaan asiakastyytyväisyy-

teen panostava Stockmann asetti riman 

korkealle myös verkkokaupan avaami-

sessa. Käyttäjäkokemuksessa tavoiteltiin 

edistyksellistä käyttäjäystävällisyyttä, vai-

kuttavuutta ja eleganttiutta. Tavoitteena oli 

luoda ”Stockmannin 8. tavaratalo”, jolla 

tavoitetaan tehokkaasti uusia asiakkaita myös 

tavaratalopaikkakuntien ulkopuolella. Kohde-

ryhmänä ovat erityisesti laatua ja hyvää palve-

lua arvostavat kuluttajat. 

Palvelu viestii modernia edelläkävijyyttä Suo-

messa ja luo rauhallisen ja tunnelmallisen ostokoke-

muksen. Verkkokauppasisältö on palvelun pääroolissa 

ja selkeästi omana kokonaisuutenaan palvelun muihin 

sisältöihin verrattuna. Muu sisältö kuitenkin tukee palvelu-

lupausta: saumaton kokemus verkkokaupasta tavarataloon, 

puhelinpalveluun ja aina kotiovelle asti, yli kanavarajojen.

Sampo-konsernin vuorovaikutteinen 
verkkovuosikertomus 2010
Suunnittelimme yhdessä Sammon kanssa uuden verkkovuosikerto-

muksen julkaisukonseptin ja käyttökokemuksen. Vuosikertomuk-

sen julkaisun lisäksi verkkopalvelun tavoitteena on kiteyttää 

Sammon ydinviestit. Käyttäjälähtöisesti suunniteltu verkko-

vuosikertomus tarjoaa mahdollisuuden tutustua konsernin 

vuoden tapahtumiin sekä tiedon että audiovisuaalisen 

kerronnan kautta. Palvelussa toteutetut toiminnallisuu-

det, kuten oman raportin kasaaminen, muistiinpano-

jen lisääminen ja niiden jakaminen, tai edellisvuo-

teen vertaaminen luovat mahdollisuuden hyödyn-

tää kertomuksen sisältöä käyttäjän tarpeita 

vastaavalla tavalla.

Kokonaisuus on toteutettu yhdessä Sam-

mon, Zeelandin ja sen yhteistyökumppanien 

kanssa. Vuoden 2010 vuosikertomus löytyy 

osoitteesta www.sampo.com/vuosikertomus 

tai www.sampo.com/annualreport.
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Brändinrakennus.

Zeeland on vahva brändi- ja designosaaja. Olemme auttaneet yli 
sadan suomalaisen yritys-, yhteisö- ja tuotebrändin luomisessa. 
Palvelutarjontamme kattaa toiminnan brändihierarkian strategi-
sesta suunnittelusta aina viimeistellyn brändi-ilmeen pienimmän-
kin yksityiskohdan suunnitteluun ja tuotantoon.

Tässä ajassa, medioiden pirstaloituessa ja informaatioähkyn 
painaessa päälle, brändien merkitys korostuu. Yksittäinen viesti 

hukkuu ympäröivään hälyyn, jollei se kykene erottumaan eduk-
seen mielenkiintoisella tavalla. Brändin pitää välittää ydinvies-
tinsä  uskottavasti eri kohtaamispisteissä ja olla samaan aikaan 
sekä joustava että jämäkkä.

Paras tapa saavuttaa tämä tavoite on rakentaa yhtenäinen, 
ympäristöstä erottuva ja kohderyhmää kiinnostava brändi, jonka 
identiteetti on omaleimainen ja aito. Meiltä Zeelandista löytyy laa-
jaa ja monipuolista osaamista ja kokemusta brändin rakennuk-
sesta lukuisilta toimialoilta. Tämän osaamisen ja kokemuksen 
avulla kohtaamme jatkossa mielenkiinnolla mitä moninaisimmat 
brändihaasteet.

brändin kirkastajabrändin kirkastaja
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Vuosikertomukset.

Zeeland on kokenut ja asiantunteva vuosikertomusten ja yhteis-
kuntavastuuraporttien tekijä. Palvelutarjontamme kattaa koko 
vuosikertomusprosessin konseptin, sisällön ja ulkoasun suunnit-
telusta tekstien kirjoittamiseen ja taittoon. Suunnittelemme asi-
akkaan tarpeisiin sopivimman kokonaisratkaisun, joka voi sisäl-
tää painetun tai sähköisen julkaisun tai molemmat vaihtoehdot. 
Lähtökohtana on aina asiakkaan halu vastata kohderyhmiensä 
tiedontarpeisiin ja saada panostukselle mahdollisimman hyvä 
tuotto. 

Liiketoiminnan ymmärtäminen ja sijoittajien tarpeiden tunnis-
taminen auttavat meitä kehittämään asiakkaallemme ajankohtai-
sen ja toimivan konseptin ja esittämään viestinnän sisällön mie-
lenkiintoisessa muodossa. Olemme perehtyneet myös yrityksen 
yhteiskuntavastuuraportointiin. Graafisen suunnittelumme tavoit-
teina ovat asiakkaan yrityskuvan vahvistaminen ja mielenkiintoa 
herättävien ilmeiden luominen. Selkeä ulkoasu tukee myös halut-
tujen viestien läpimenoa.

Vuosikertomusraporttien kaltaisissa vaativissa projekteissa 
käytännön kokemuksemme tuoma varmuus takaa asiakkaalle 

hyvän lopputuloksen. Tarkkuutta, täsmällisyyttä ja joustavuutta 
vaativat prosessit ovat meille tuttuja ja tunnemme raporteille ase-
tettavat vaatimukset. Jatkuvasti kehittyvien teknisten ratkaisujen 
hyödyntäminen on osa toimintatapaamme. Ymmärrämme pai-
notekniikan vaatimukset ja esitettyjen visuaalisten ratkaisujen 
kustannusvaikutukset. 

Kertomusprojekti on harvoin helppo, mutta teemme siitä asi-
akkaallemme mahdollisimman vaivattoman. Pitkäaikaiset asia-
kassuhteemme kertovatkin asiakkaidemme tyytyväisyydestä.

tarpeiden tunnistaja tarpeiden tunnistaja

Uutuutena iPad
Zeeland suunnitteli asiakkailleen yhteensä noin 20 vuosikerto-

musta ja yhteiskuntavastuuraporttia vuodelta 2010. Niistä osa 

toteutettiin painotuotteina ja osa sähköisinä ratkaisuina, jotka 

vaihtelivat perinteisistä pdf-versioista html-muotoisiin verkkoker-

tomuksiin. Uusimpana muotona toteutimme myös iPad-version.
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Zeelandin tarjonta sisältää monipuoliset viestintäpalvelut suunnit-
telusta käytännön toteutukseen. Rakennamme asiakkaidemme 
liiketoimintaa tukevaa julkisuuskuvaa hyödyntäen kaikkia kanavia. 
Asiantuntemuksemme on vahvaa sekä perinteisten että sosiaali-
sen median toimintatavoista.

Tarjoamme perinteisen media- ja sidosryhmäviestinnän lisäksi 
palveluja lanseerauksiin, brändi- ja organisaatiomuutoksiin, sidos-
ryhmätapahtumiin ja työnantajamielikuvan hallintaan. Palvelumme 
ovat selkeitä ja tavoitteellisia toimenpiteitä, jotka on helppo mää-
ritellä ja helppo ostaa.

Yrityksille sosiaalinen media on verkkoviestintää, jossa tuot-
teen tai palvelun tarjoaja antaa asiakkailleen syyn olla yhteydessä, 
kommentoida ja esittää kysymyksiä. Yrityksen on tuotettava aitoa, 
puhuttelevaa sisältöä, sillä keinotekoinen vuorovaikutus tai sen 

Viestintä: 
PR, IR ja 
SoMe.

Sontek – markkinointiviestintää laajalla 
skaalalla
Sontek tarjoaa monipuolisia tietotekniikkapalveluja yrityksille. Zee-

land tuottaa laajan kirjon markkinointiviestintäpalveluita Sontek-

konsernille ja sen neljälle osakkuusyhtiölle, DataCenterille, Gredille, 

Ideakoneelle ja Taipale Telematicsille. Yhteistyö käsittää jatkuvan 

palvelun toimenpiteitä, kuten lehdistötiedotteita, mediahaastatte-

luja, verkkosivujen sisällöntuotantoa, uutiskirjeitä, mielipidekirjoi-

tuksia, artikkelien ideointia sekä mediakontaktien ylläpitämistä. 

Zeeland on myös suunnitellut Sontekin uuden ilmeen ja verkkosivu-

jen uudistuksen.

Pro Wigren- yrityskauppa näkyi medioissa
Zeeland vastasi Pro Wigrenin tiiviillä aikataululla toteutetun yritys-

kaupan viestinnästä. Toimeksianto käsitti muun muassa viestien 

määrittelyn, tiedotteiden tuottamisen, mediakoulutuksen avainhen-

kilöille ja yhteydenpidon toimittajien kanssa.

Metsäliitto – uusia osaajia 
rekrytointikampajalla
Zeeland oli Metsäliitto-konsernin kumppanina suunnittelemassa ja 

toteuttamassa Metsäliitto Trainee Programme -ohjelman rekrytoin-

tikampanjaa. Zeeland suunnitteli sähköisissä ja perinteisissä medi-

oissa toteutetulle kampanjalle visuaalisen konseptin ja teeman sekä 

osallistui tekstisisältöjen tuotantoon.   

Aspo – onnistunut antimarkkinointi
Pörssiyhtiö Aspon huhtikuussa 2011 toteuttamassa merkintäoi-

keusannissa Zeeland oli mukana markkinointiaineistojen suunnitte-

lijana ja toteuttajana.  

vuorovaikutuksen rakentaja vuorovaikutuksen rakentaja

puuttuminen kokonaan näkyy heti, jolloin 
tulokset ovat negatiivisia. Usein unohtuukin, että 
some on yritysten liiketoimintajohdon asia, sillä yri-
tyksen arvot ovat ytimenä sosiaalisen median toimin-
nassa. Tarjoamme johdon konsultointia ja autamme 
etsimään yrityksesi markkinointiviestinnän tavoitteisiin 
sopivat some-ratkaisut, seuraamme valittuja ryhmiä, tuo-
tamme puhuttelevaa sisältöä ja osallistumme keskuste-
luun.

Asiantuntijoillamme on laaja-alainen kokemus talous- ja 
sijoittajaviestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta ja he tunte-
vat niitä säätelevät lait ja ohjeistukset. Zeeland tarjoaa myös 
yritysvastuuviestinnän suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät 
palvelut.
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Asiakaslehtien tekeminen on samalla tavalla tavoitteellista kuin 
mikä tahansa markkinointiviestintä. Tavoitteemme on tuottaa 
tehokkaita asiakas- ja henkilöstölehtiä yksinkertaisella ja kevy-
ellä prosessilla. Haemme aitoja synergioita lehdenteon sekä 
muun markkinoinnin ja viestinnän välille muun muassa sosiaali-
sen median keinoin. Haluamme myös tehdä julkaisemisesta 
osan yritysten mitattavaa tuloksentekoa. 

Sosiaalisen median palveluiden kehittymisen myötä olemme 
laajentaneet tekemistämme asiakaslehden ulkopuolelle – sisäl-
tömarkkinointiin. Uskomme, että samalla prosessilla voidaan 
synnyttää sisältöjä myös muuhun kuin lehtikäyttöön. Sosiaalisen 
median välineet mahdollistavat myös sen, että lehtiprosessia 
voidaan avata ja kutsua sidosryhmiä osallistumaan ideointiin. 

Konkreettisia esimerkkejä samalla prosessilla tuotetuista 
aineistoista ovat erilliset artikkelit ja kuvat vaikkapa ammattileh-
tiin, sisällöt sosiaalisen median palveluihin, esim. powerpoint-
esitykset SlideShareen tai vaikkapa statuspäivitykset Twitteriin ja 
Facebookiin. 

Zeelandin rooli lehdenteossa ja sisältömarkkinoinnissa voi olla 
joko konsultoiva tai koko tuotantoprosessista vastaava.

Asiakaslehdet. Aalto EE – nimi tutuksi ja asiantuntijuus esiin
Huhtikuussa 2010 syntyneessä Aalto EE:ssä yhdistyivät Helsin-

gin kauppakorkeakoulun HSE Executive Education ja TKK:n 

MBA-ohjelmat. Yrityksellä on toimisto myös Singaporessa, 

mistä käsin se tarjoaa palveluita Singaporen lisäksi mm. Kore-

aan ja Taiwaniin.

Profile-lehti on keskeinen väline uuden Aalto EE:n tunne-

tuksi tekemisessä ja profiloimisessa kansainväliseksi johtamisen 

kehittämisen asiantuntijaksi. Lukijalle Profile tarjoaa konkreettisia 

työkaluja oman ammatillisen markkina-arvon kasvattamiseen. Lehti 

ilmestyy kolme kertaa vuodessa suomen- ja eng lannin kielisenä. 

Sosiaalisen median eri foorumeilla on keskeinen rooli niin Profi-

len suunnittelussa, sisällön jalostamisessa kuin sisältöjen jakami-

sessa:

Lukijoita kutsutaan mukaan ideointiin Aalto EE:n Facebook-ryh-•	

mässä ja lehden blogissa.

Sisällöntuotannon aikana pyydetään kommentteja ja lisäideoita.•	

Lehden aineistoja jalostetaan jaettavaksi SlideShare-, Scribd- ja •	

Issuu-palveluun.

Aineistoja hyödynnetään Aalto EE:n omilla verkkosivuilla.•	

Lehti palkittiin marraskuussa 2010 USA:n merkittävimmässä 

asiakalehtikilpailussa, Custom Content Councilin Pearl Awardsissa: 

Profilen Fear Explained -kolumni pokkasi pronssia paras kolumni 

-sarjassa. ProCom viestinnän ammattilaiset ry:n Lehtikatsauksessa 

Profile sai hopeaa asiakaslehtien sarjassa ja lisäksi kunniamainin-

nan Vuoden visuaalisena yllättäjänä. Palkintosuora täydentyi Design 

& Print Awardsin kakkossijalla keväällä 2011.

tehokkuuden tavoittaja tehokkuuden tavoittaja

Valopilkku - Turku Energian asiakaslehti
Energiatoimiala on erittäin kilpailtu, joten asiakassuhteiden ylläpitä-

minen on tärkeää. Turku Energia haluaa asiakaslehtensä avulla olla 

kiinteästi yhteydessä nykyisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiinsa. Valo-

pilkku tarjoaa ratkaisuja arjen sähkö- ja lämmitysasioihin kuluttajaa 

kiinnostavalla tavalla. Lisämausteena on valopilkkuja paikallisista 

ihmisistä ja ilmiöstä.
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Olennaiset tapahtumat tilikaudella sekä tehdyt 
rakenne- ja rahoitusjärjestelyt
Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 9,01 miljoonaa euroa. Liike-

vaihto nousi 31,6 % edellisvuoden 6,84 miljoonasta eurosta. Toimi-

alan käyttämä toiminnan laajuutta aidommin kuvaava myyntikate 

oli vuonna 2010 7,75 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2009 oli 5,96 

miljoonaa euroa, eli myyntikate  nousi 29,7 %. 

Konsernin liikevoitto parani edelliseen vuoteen verrattuna 1,11 

miljoonalla eurolla ja liiketappioksi jäi 0,64 miljonaa euroa (- 1,75 mil-

joonaa euroa vuonna 2009). Vuoden 2010  tulosta heikensi erityi-

sesti alkuvuonna hankitun Mainostoimisto Rientola Oy:n arvioitua 

merkittävästi huonompi taloudellinen menestyminen sekä Zeeland 

Digital Oy:n ongelmat loppuvuonna 2010. 

Zeeland Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.4.2010. Yh-

tiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimen Zeeland Society Oyj:stä 

Zeeland Oyj:ksi. Yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin edelleen 

Pekka Siivonen-Uotila, Juuso Enala, Tanu-Matti Tuominen, Markku 

Vänskä, Arto Manninen, Ville Karkkolainen ja uutena jäsenenä Jimi 

Veijonen. 

Emoyhtiön nimenvaihdoksen yhteydessä koko konsernin nimis-

töä yhtenäistettiin. Mainostoimisto Rientola Oy:n  nimeksi vaihdettiin 

Zeeland Helsinki Oy, Incognito Oy:n nimeksi Zeeland Branding Oy 

ja Zeeland Oy:n nimeksi Zeeland Turku Oy. Yhtiöjärjestysmuutok-

set rekisteröitiin kaupparekisteriin 27.5.2010. Samassa yhteydessä 

myös Zeeland Turku Oy:n  Helsingissä työskennelleet työntekijät 

siirrettiin vanhoina työntekijöinä Zeeland Helsinki Oy:öön. Siirrosta 

johtuen Zeeland Helsinki Oy:n ja Zeeland Turku Oy:n vuoden 2010 

tulokset eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen. 

Mainostoimisto Rientola Oy:n taloudellisen toiminnan osoittau-

duttua arviotua heikommaksi, Zeeland Helsinki Oy:ssä järjestettiin 

YT-neuvottelut, jotka päättyivät 26.5.2010. Neuvottelujen lopputu-

loksena päätettiin irtisanoa kolme henkilöä ja lomauttaa toistaiseksi 

kolme henkilöä. 

Konsernin rahoitusaseman parantamiseksi yhtiön tytäryhtiö, 

Mediatonic Oy myi loput omistamistaan Ideakone Oy:n osakkeista 

22.6.2010. Kaupan tulosvaikutus oli 299 tuhatta euroa ja kassavir-

tavaikutus 300 tuhatta euroa. 

Zeeland Helsinki Oy:n toimitusjohtajaksi Jimi Veijosen tilalle 

tuli 1.9.2010 Fredrik Gotthardt. Samassa yhteydessä Jimi Veijonen 

erosi Zeeland Oyj:n hallituksesta. Tehtyjen säästötoimien jälkeen 

Zeeland Helsinki Oy saavutti positiivisen käyttökatteen  vuoden 

2010 viimeisellä neljänneksellä. 

Zeeland Branding Oy vahvisti sijoittajaviestinnän osaamistaan 

hankkimalla 9.9.2010 tehdyllä liiketoimintakaupalla Viestintä Oy Vir-

tuoosin liiketoiminnan. 

Zeeland-konserni laajeni Baltiaan hankkimalla 2.11.2010  teh-

dyllä sopimuksella 45 % omistusosuuden Tallinnassa toimivasta di-

gitaaliseen markkinointiviestinään erikoistuneesta Nitro FX Oü:stä. 

Nitron muut omistajat ovat toimiva johto (10%) ja virolainen mainos-

toimisto Big Idea Group. Kaupan yhteydessä on sovittiin, että yhtiö 

muuttaa nimensä Zeeland Idea Baltics Oü:ksi.  

Zeeland Oyj:n hallitus päätti 22.12.2010 toiminnan selkeyttämi-

seksi siirtää Zeeland Digital Oy:n markkinointisuunnittelijat Zeeland 

Helsinki Oy:öön 1.1.2011 alkaen. Samalla ilmoitettiin, että Zeeland 

Digital Oy muuttuu teknologiaan ja ohjelmistokehitykseen keskitty-

väksi Zeeland Solutions Oy:ksi. Zeeland Solutions Oy:n toimitusjoh-

taja Ville Karkkolainen jäi pois yhtiön palveluksesta ja tilalle nimitet-

tiin Tero Alén. Karkkolainen jatkaa Zeeland Oyj:n hallituksessa. 

Yhteenveto Zeeland Oyj:n osakkeilla tehdyistä järjestelyistä ja nii-

den vaikutuksesta yhtiön sijoitettuun vapaaseen omaan pääomaan. 

Zeeland Oyj:n 
toimintakertomus 1.1.–31.12.2010

Pvm Määrä Euroa SVOP
Euroa 

/osake
Osake-
määrä

Omat 
osakkeet Selite

1.1.2010 331 459,43  1 232 860 24 060 Tilanne 1.1.2010

25.3.2010 48 000 192 000,00 523 459,43 4,00 1 280 860 Suunnattu osakeanti Possidentes Oy:lle sopimuksen 18.12.2009 perusteella

25.3.2010 200 000 10 000,00 533 459,43 0,05 1 480 860 Suunnattu osakeanti Mainostoimisto Rientola Oy:n osakkeenomistajille, osakevaihto

25.3.2010 25 200 100 800,00 634 259,43 4,00 1 506 060 17.9.2009 päätetyn vaihtovelkakirjalainan konversiot osakkeiksi 31.12.2009

15.4.2010 457 016,88 177 242,55 Varsinaisen yhtiökokouksen päätös tappioiden kattamisesta SVOP:ista

24.5.2010 1 160 4 640,00 4,00 25 220 Hankittu omia osakkeita Yarebe Oy:ltä

16.6.2010 14 329 57 316,00 4,00  39 549 Hankittu omia osakkeita Juuso Enalalta

22.6.2010 38 389 190 000,00 272 839,78 4,95 1 160 Omien osakkeiden myynti Finance Group International Finland Oy:lle

31.12.2010 272 839,78 1 506 060 1 160 Tilanne 31.12.2010

Tilikauden päättymisen jälkeen

15.3.2011 2 976  11 904,00 € 
 284 743,78 

€  4,00 € 1 509 036 17.9.2009 päätetyn vaihtovelkakirjalainan konversiot osakkeiksi 31.12.2010

Tilinpäätös.

Tämä tilinpäätös koskee Zeeland-konsernin markkinointiviestinnän alakonsernia, Zeeland Group Oy:tä (entinen Zeeland Oyj).
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Vuoden 2010 liiketoiminnan negatiivista kassavirtaa katettiin 

myymällä yhtiön hallussa olleita omia osakkeita 190.000 eurolla 

sekä myymällä konsernin hallussa olleita sijoitusluonteisia vähem-

mistöosuuksia noin 400.000 eurolla. Konsernin rahat ja pankkisaa-

miset olivat vuoden lopussa 366.000 euroa (253.000 euroa vuonna 

2009). Myynnistä saatuja varoja käytettiin yhtiön lyhytaikaisen vie-

raan pääoman vähentämiseen. 

Konsernin liiketoiminnan keskeytyminen onnettomuuksista 

johtuvista syistä on katettu vahinko- ja keskeytysvakuutuksin. Kon-

sernin tiedot varmuuskopioidaan automaattisesti myös toimipis-

teen ulkopuoliseen varmennettuun säilöön. Zeeland Oyj:llä ei ole 

tiedossa oikeudenkäyntejä tai viranomaisten toimenpiteisiin liittyviä 

riskejä.

Arvio ja tunnusluvut taloudellisesta asemasta ja 
tuloksesta sekä muista liiketoiminnan 
kehittymiseen vaikuttavista seikoista
Zeeland-konsernin toiminta on ollut kannattavaa vuosina 1999-

2008. Vuodelle 2009 kohdistui suhdanteesta johtuvaa merkittävää 

myynnin laskua, uusien liiketoimintojen käynnistämisen kustannuk-

sia sekä merkittävä konserniliikearvon poisto.  Tehtyjen säästöjen ja 

suhdanteen paranemisen ansiosta vuodelle 2010 odotettiin positii-

vista tulosta. Vuoden 2010 alussa hankitun Mainostoimisto Riento-

la Oy:n ennakoitua merkittävästi heikompi taloudellinen menestys 

sekä Zeeland Digital Oy:ssä tapahtunut väliaikainen tuotantohäiriö 

syksyllä 2010 aiheuttivat koko vuoden tuloksen jäämisen tappiolle. 

Konsernin emoyhtiön, Zeeland Oyj:n omat pääomat 31.12.2010 

olivat 578 tuhatta euroa (247 tuhatta euroa vuonna 2009). Emoyhti-

ön omavaraisuusaste oli 12,3 % (7,5 % vuonna 2009). 

Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut: 

Henkilöstö
Vuonna 2010 konsernin palveluksessa oli keskimäärin 98  henkeä 

(106 vuonna 2009). Henkilökunnan määrä oli tilikauden alussa 101  

ja tilikauden lopussa 107 henkeä. Henkilökunnasta 58% (56 %) oli 

miehiä ja 42% (44 %) naisia. Zeeland-konsernissa suurimmat ikä-

luokat löytyvät  25 - 34 vuotiaista (44 %) sekä 35 - 44  vuotiaista 

( 40 %).  Vuoden 2010 aikana Zeeland-konserniin on rekrytoitu 13 

henkilöä mukaan luettuna määräaikaiset sekä työharjoittelijat. Va-

kituiseen palvelussuhteeseen nimitettiin kuusi henkilöä.  Palveluk-

sesta poistuneiden määrä on ollut 11 henkilöä. Zeeland-konsernin  

sisällä tehtävästä toiseen siirtyi neljä henkilöä.  

Henkilökunnan keski-ikä oli tilikauden päättyessä 38,4 (37,6) 

vuotta. Konsernin nuorin työntekijä oli 20-vuotias ja vanhin 63-vuo-

tias. Naisten keski-ikä 38,9 vuotta ja miesten 37,9. Johtoryhmän 11 

jäsenestä neljä on naisia.

Konsernin palkat ja palkkiot olivat yhteensä 4,7 miljoonaa euroa 

(4,2 miljoonaa euroa vuonna 2009). Palkkakulujen nousu johtui vuo-

delle 2010 kohdistuneista irtisanomisajan palkoista sekä konserniin 

vuonna 2010 liitetyn Mainostoimisto Rientola Oy:n palkkakuluista. 

Konsernissa mitataan työtyytyväisyyttä kaksi kertaa vuodes-

sa. Konserni osallistui Suomen parhaat työpaikat -tutkimukseen 

ensimmäistä kertaa vuonna 2010 ja on päättänyt osallistua vastaa-

vaan vuoden 2011 tutkimukseen. 

Ympäristöasioiden esittäminen
Zeeland-konserni toteuttaa kestävää kehitystä noudattamalla so-

veltuvin osin eri ympäristöohjelmien normistoja. Konsernissa kiin-

nitetään erityistä huomiota energian ja veden kulutukseen sekä 

jätteiden tuottamiseen. Koko henkilöstö on ohjeistettu  työtekijän 

oppaassa ja yksiköiden vetäjien toimesta sammuttamaan tietoko-

neet ja muut elektroniset laitteet yön ajaksi. Toimiston viimeisen 

lähtijän tehtävänä on varmistaa valojen sammutus. Konsernin käy-

tössä ei ole henkilökohtaisia tulostimia, ja tiedostot pyritään käsit-

telemään sähköisessä muodossa mahdollisimman pitkälle. Jätteet 

lajitellaan ja kertynyt paperi kierrätetään. Myös vanhat aikakausi-

lehdet kierrätetään tai toimitetaan vanhainkoteihin. Konsernissa 

suositaan julkista liikennettä ja tarjotaan henkilökunnalle mahdol-

lisuus työsuhdematkalippujen käyttöön. Zeeland-konserni on liitty-

nyt WWF:n ympäristöohjelmaan, jonka tavoitteena on saada Green 

Office -sertifiointi vuonna 2011. 

Hallituksen esitys voiton käsittelystä
Zeeland Oyj:n hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja että tappio 

kirjataan voittovarojen tilille. 

Yhtiön osakkeet
Yhtiöllä on yksi osakesarja ja yhtiöjärjestyksessä ei ole osakkee-

seen sidottuja määräyksiä. Varsinainen yhtiökokous teki vuonna 

2009 päätöksen osakkeen siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään 

hallituksen päättämänä ajankohtana. Tästä yhtiöjärjestykseen kir-

jatusta päätöksestä luovutaan, mikäli aiottu yhdistyminen Eirikuva 

Digital Image Oyj Abp:n kanssa toteutuu. 

Yhtiön osakemäärä tilinpäätöshetkellä oli 1.509.036 osaketta ja 

osakepääoma 80.000 euroa. Yhtiöllä on 68 eri osakkeenomistajaa 

ZEELAND-KONSERNI (tuhatta euroa)

2010 2009 2008 2007

Liikevaihto 9.008 6.845 7.882 4.217

Myyntikate 7.751 5.975 7.005 3.610

Liikevoitto -639 -1.746 +178 +71

Liikevoitto, %:a liikevaihdosta -7,1 -25,2 +2,3 1,69

Liikevoitto, %:a myyntikatteesta -8,3 -29,2 +2,5 1,97

Oman pääoman tuotto-% neg. neg. 20,7 6,7

Omavaraisuusaste, % neg. neg. 17,9 32,11

Omien osakkeiden hankinnasta ja luovutuksesta kirjattiin ti-

likaudella sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 95.597,23 

euroa ja tilikauden voittoon 32.446,77 euroa. 

Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen
Zeeland Oyj käynnisti 10.1.2011 uuden yleisviestintään keskitty-

neen viestintätoimiston, Zeeland PR Oy:n. Yhtiön nimi konsernissa 

oli aiemmin A4 Media Oy. Yhtiön toimitusjohtajaksi kutsuttiin Jukka 

Nortio. Toiminnan alussa yhtiö työllistää kolme henkilöä. 

Zeeland Oyj ja NASDAQ OMX First North Helsinki -markkinalla 

noteerattu Eirikuva Digital Image Oyj Abp ilmoittivat yhtiötiedotteel-

la 31.1.2011 aiotusta yhdistymisestä, jonka lopputuloksena syntyisi 

FirstNorth-markkinalla noteerattu Zeeland Oyj. Yhtiöt tiedottivat 

29.3.2011, että ne ovat allekirjoittaneet lopullisen yhdistymissopi-

muksen, ja päätös yhdistymisestä tehdään Eirikuva Digital Image 

Abp Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.5.2011. Kaikki Zee-

land Oyj:n osakkeenomistajat ovat antaneet suostumuksensa jär-

jestelyyn.

Zeeland Oyj ja Markku Vänskä sopinvat 3.2 ja 1.3 tehdyillä sopi-

muksilla järjestelystä, jossa Zeeland Oyj luopuu kokonaan omistuk-

sestaan Viestintätoimisto Conexio Oy:stä. Zeelandin omistus Con-

exiosta oli aiemmin 70 %. Järjestelyn yhteydessä Zeeland Oyj:lle 

palautuu sen omia osakkeita yhteensä 83.529 kappaletta. Zeelan-

din osakkeen hintana käytettiin järjestelyssä 2,00 euroa. Kauppa 

aiheuttaa Zeeland Oyj:lle noin 218 tuhannen euron luovutusvoiton. 

15.2.2011 tehdyllä kaupalla Zeeland Oyj myi Marko Parkkisen 

omistamalle Funny Park Oy:lle  9.500 kappaletta omistamiaan omia 

osakkeitaan 2,00 euron osakekohtaisella hinnalla. 

Zeeland Oyj hankki 1.3.2011 Janne Saarikon Ekana Innovation 

-toiminimen sosiaalisen median liiketoiminnan. Kauppa maksettiin 

antamalla yhtiön hallussa olleita omia osakkeita yhteensä 5.000 

kappaletta 2,00 euron osakekohtaisella hinnalla.

Zeeland Oyj:n 17.9.2009 päättämän vaihtovelkakirjalainan vii-

meiset osakekonversiot  merkittiin kaupparekisteriin 15.3.2011, 

jolloin yhtiön osakemäärä nousi 2.976 osakkeella. Vaihtovelkakirja-

lainaa merkittiin vuonna 2009 yhteensä 247.923,57 eurolla. Laina-

määrästä konvertointiin kaiken kaikkiaan 112.704 euroa yhteensä 

28.176 osakkeeksi. 

Zeeland Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 3.3.2011 järjes-

tää yhtiön vanhoille osakkeenomistajille osakeannin, jossa kolmella 

vanhalla osakkeella voi merkitä kaksi uutta yhtiön osaketta yhden 

euron osakekohtaisella merkintähinnalla siten, että maksetut osak-

keet merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman 

pääoman rahastoon. Merkintöjä tehtiin merkintäaikana yhteensä 

617.737 eurolla. Mikäli kaikki merkinnät hyväksytään ja merkitään 

kaupparekisteriin, Zeeland Oyj:n osakemäärä nousee  1.509.036 

osakkeesta 2.126.773 osakkeeseen. 

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Zeeland-konsernin käyttökate kääntyi positiiviseksi ajanjaksolla. 

Vuoden viimeisen neljänneksen ollen +0,2 miljoonaa euroa. Vuoden 

2011 ensimmäinen vuosineljännes jää hieman asetetusta budjetis-

ta, mutta suhdanteen jatkuessa nykyisellään hallitus arvioi edelleen 

konsernin koko vuoden liikevoiton olevan positiivinen. Yhtiö tavoit-

telee vuodelle 2011 noin 8 miljoonan euron myyntikatetta, mikä on 

noin 3,2 % enemmän kuin vuonna 2010. Vuoden 2011 myyntikate-

tavoitteessa ei ole mukana Viestintätoimisto Conexio Oy:n lukuja. 

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan  
aajuudesta
Zeeland-konsernin tutkimus- ja kehitystoimintaa harjoitetaan toimi-

alan käytäntöjen mukaisesti pääasiassa asiakasprojektien yhtey-

dessä. Erikseen raportoitavaa tutkimus- ja kehitystoimintaa teh-

dään konsernissa tietojärjestelmäkehityksessä ja kokonaan uusien 

liiketoimintojen käynnistämisessä. 

Vuonna 2010 konsernin tutkimus- ja tuotekehityskustannukset 

olivat 42.000 euroa (223.000 euroa vuonna 2009 ja 110.000 euroa 

vuonna 2008), mikä vastaa 0,54 % myyntikatteesta (3,7  % vuonna 

2009 ja 1,6 % vuonna 2008). 

Tutkimus- ja kehityskustannukset on konsernitilinpäätöksessä 

kirjattu kokonaan kuluiksi. 

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja 
epävarmuustekijöistä
Strategiset riskit

Zeeland-konserni on kasvanut ja pyrkii jatkossakin kasvamaan 

markkinoita nopeammin pääosin tekemällä yritysjärjestelyitä. Yri-

tysjärjestelyiden vaatimat toimintatapa- ja järjestelmäintegraatiot ja 

ostettujen yritysten henkilökunnan ja asiakkaiden pitäminen voivat 

olla merkittävästi oletettuja vaikeampia. Markkinan nopea digitali-

soituminen on tuonut alalle paljon uusia ja ketteriä toimijoita, ja koko 

toimialan määrittäminen on tullut entistä vaikeammaksi. Tämä on 

kiristänyt kilpailutilannetta, ja  Zeeland-konserni joutuu jatkossa en-

tistä enemmän kilpailemaan sekä alan suurimpien ja tunnetuimpien 

toimijoiden että kokonaan uusien kilpailijoiden kanssa. Konsernin 

tunnettuus ei välttämättä vielä riitä menestykseen perinteisen mai-

nonnan suurimmissa kilpailutuksissa. 

Toiminnalliset riskit

Yleisen taloudellisen suhdanteen vaikutus Zeeland-konsernin me-

nestykseen on erityisen suuri, mikä näkyi selvästi vuoden 2009 

rajussa suhdannelaskussa. Zeeland on pyrkinyt määrätietoisesti 

kehittämään koko konsernin yhtenäistä toiminnanohjaus- ja bud-

jetointijärjestelmää parantaakseen reagointikykyään mahdollisissa 

suhdannemuutoksissa. Markkinointiviestintäalan painopisteen no-

pea muutos sähköisiin palveluihin vaatii nykyiseltä henkilökunnalta 

uutta osaamista ja nopeaa uusiutumiskykyä. Lisäksi uutta osaa-

mista pitää pystyä rekrytoimaan jatkossa, mistä syystä konsernin 

työnantajamielikuvalla on suuri merkitys.

Rahoitus

Konsernin korollinen vieraan pääoman määrä tilinpäätöksessä 

31.12.2010 oli 1,10 miljoonaa euroa (vuonna 2009 1,43 miljoonaa 

euroa). Viiden prosentin viitekoron korotus merkitsee vuositasolla 

55.000 euron eli noin 0,7 %:n muutosta konsernin vuoden 2010  to-

teutuneeseen myyntikatteeseen. Konsernin korkoriski on siis pieni, 

eikä sen suojaamiseen ole syytä. 

Konsernilla ei ole merkittävää valuuttariskiä.

Zeeland Oyj:n toimintakertomus 1.1.–31.12.2010
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Omat osakkeet
Yhtiöllä oli tilikauden alussa 24.060 omaa osaketta. Tilikauden ai-

kana omia osakkeita hankittiin 16.6.2010 Juuso Enalalta 14.329 

kappaletta 4,00 euron osakekohtaisella hinnalla sekä Yarebe Oy:ltä 

24.5.2010 yhteensä 1.160 kappaletta 4,00 euron kappalekohtai-

seen hintaan. Omia osakkeita myytiin 22.6.2010 yhteensä 38.389 

kappaletta Finance Group International Finland Oy:lle 190.000 eu-

rolla eli 4,95 osakekohtaisella hinnalla. Yhtiöllä oli omia osakkeita 

tilikauden päättyessä 1.160 kappaletta. 

Yhtiön organisaatio, johto ja  
tilintarkastajat
Zeeland Oyj:n hallituksen muodostavat Pekka Siivonen-Uotila (pu-

heenjohtaja), Arto Manninen, Tanu-Matti Tuominen, Ville Karkkolai-

nen, Jimi Veijonen, Markku Vänskä ja Juuso Enala. Jimi Veijonen 

erosi yhtiön hallituksesta 1.9.2010 alkaen. Vuonna 2010 hallitus 

kokoontui 10 kertaa.

Zeeland Oyj:n toimitusjohtaja on Jari Tuovinen. Toimitusjohtaja 

osallistui vuonna 2010 kaikkiin hallituksen kokouksiin ja toimi koko-

uksien sihteerinä. Toimitusjohtaja toimii myös konsernin johtoryh-

män puheenjohtajana. Konsernin johtoryhmän muut jäsenet ovat 

suurimpia tytäryhtiöiden toimitusjohtajat sekä edustajat hallinnos-

ta, konsernimyynnistä ja viestinnästä. Johtoryhmässä 31.3.2011 

olivat seuraavat henkilöt: Fredrik Gotthardt (Zeeland Helsinki Oy), 

Tero Alén (Zeeland Solutions Oy, teknologiajohtaja), Jukka Nor-

tio (Zeeland PR Oy), Pia Gran (Zeeland Turku Oy), Timo Muhonen 

(Zeeland Branding Oy), Sirpa Alhava (Maggie Oy), Arto Manninen 

(konsernimyynti), Lassi Nummi (Baltia), Helka Herlevi (viestintä) ja 

Kaisu Kaija (hallinto). 

Zeeland Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastajana toimii KHT 

Jari Paloniemi ja varatilintarkastajana KHT Veikko Terho. 

(yhtiö itse mukaan luettuna). Yhtiön kymmenen suurinta osakkeen-

omistajat  ovat:

 Osakkeenomistaja Määrä Omistus

1 Jari Tuovinen 190 780 12,667 %

2 Juuso Enala 175 531 11,655 %

3 Tanu-Matti Tuominen 173 980 11,552 %

4 Tapani Hyysalo           98 400 6,534 %

5 Markku Vänskä 86 100 5,717 %

6 TT Hallinta Oy (1 71 140 4,724 %

7 Pekka Siivonen-Uotila (2 63 769 4,234 %

8 Jimi Veijonen 60 000 3,984 %

9 Tuomo Luoma 60 000 3,984 %

10 Possidentes Oy 50 320 3,341 %

1) TT Hallinta Oy on Jari Tuovisen ja Tanu-Matti Tuomisen puoliksi omistama yhtiö. 
2) Pekka Siivonen-Uotilan omistukseen on yhdistetty hänen suora omistuksensa sekä 
hänen kokonaan omistamansa Takametsä Holding Oy:n omistus. 

Zeeland-konsernin palveluksessa olevan henkilökunnan omis-

tus konsernin emoyhtiöstä on 38,2 % ja hallituksen ja toimitusjoh-

tajan omistus 44,5 %. Yhtiö omisti 31.12.2010 omia osakkeita 1.160 

kappaletta eli 0,08 % koko osakemäärästä. 

Pääomalainat
Zeeland Oyj:llä ei ole pääomalainoja. Konsernitilinpäätöksessä ole-

va 1.000 euron pääomalaina on TEKES:in Zeeland PR Oy:lle myön-

tämä tuotekehityslaina.

Ulkomaiset sivuliikkeet
Zeeland-konsernilla ei ole ulkomaisia sivuliikkeitä.

Lähipiirilainat ja vastuut
Yhtiöllä ei ole lähipiirilainoja tai -vastuita. 

 

EUR 1.1.–31.12.10 1.1.–31.12.09 

Liikevaihto 9 008 343,16 6 844 831,69 

Muut liiketoiminnan tuotot 21 654,66 75 561,72 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

    Ostot -9 429,88 -55 890,17 

    Varastojen muutos -55 710,12 90 602,00 

    Ulkopuoliset palvelut -1 214 258,78 -979 651,41 

-1 279 398,78 -944 939,58 

Henkilöstökulut

    Palkat ja palkkiot -4 716 561,59 -4 251 980,17 

    Eläkekulut -850 410,03 -709 671,97 

    Muut henkilösivukulut -177 716,96 -173 534,69 

-5 744 688,58 -5 135 186,83 

Poistot ja arvonalennukset

    Suunnitelman mukaiset poistot -94 362,33 -66 137,06 

    Konsernireservin tuloutus 0,00 0,00 

    Poistot konserniliikearvosta -177 991,07 -495 487,25 

Liiketoiminnan muut kulut -2 373 006,09 -2 025 010,24 

Liikevoitto -639 449,03 -1 746 367,55 

Rahoitustuotot ja kulut

    Rahoitustuotot 339 810,00 13 286,36 

    Korkotuotot 17 863,77 14 811,19 

    Rahoituskulut 0,00 -109 019,95 

    Korkokulut -267 009,01 -164 976,49 

90 664,76 -245 898,89 

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -15 796,65 0,00 

Tulos ennen satunnaiseriä,

varauksia ja veroja -564 580,92 -1 992 266,44 

Satunnaiset erät 0,00 35 739,83 

Voitto ennen varauksia ja veroja -564 580,92 -1 956 526,61 

Välittömät verot -5 254,46 -29 845,63 

Vähemmistöosuus 12 405,14 16 057,96  

Tilikauden tulos -557 430,24 -1 970 314,28 

Konsernituloslaskelma
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EUR 31.12.2010 31.12.2009

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

    Aineettomat oikeudet 127 437,75 105 567,53

    Liikearvo 0,00 0,00

    Konserniliikearvo 664 815,61 542 614,26

    Muut pitkävaikutteiset menot 3 644,65 7 172,84

Aineelliset hyödykkeet

    Koneet ja kalusto 208 032,55 112 121,53

    Muut 4 266,51 17 782,50

Sijoitukset

    Osakkeet ja osuudet 348 087,78 397 832,16

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus 140 528,68 196 238,80

Saamiset

    Myyntisaamiset 1 468 025,57 1 030 973,60

    Lainasaamiset 0,00

    Siirtosaamiset 444 735,09 107 213,58

    Muut saamiset 66 494,90 627 043,68

Rahoitusomaisuusarvopaperit 0,00 8 193,48

Rahat ja pankkisaamiset 366 264,56 252 824,51

VASTAAVAA 3 842 333,65 3 405 578,47

Konsernitase

EUR 31.12.2010 31.12.2009 

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

    Osakepääoma 80 000,00 80 000,00

    Osakeanti 11 904,00 292 800,00

    Muut rahastot 272 839,78 331 459,43

    Edellisen tilikauden tulos -1 227 031,38 253 819,25

    Tilikauden tulos -557 430,24 -1 970 314,28

Pääomalaina 1 000,00 1 000,00

Vähemmistöosuudet 6 384,22 19 027,96

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

   Lainat rahoituslaitoksilta 949 565,00 1 245 700,72

   Vaihtovelkakirjalainat 17 730,00 149 961,88

   Muut velat 0,00 35 468,00

Lyhytaikainen

    Laina rahoituslaitoksille 236 000,00 214 337,04

    Muut lyhytaikaiset velat 35 468,00 35 468,00

    Ostovelat 1 125 384,24 438 110,06

    Siirtovelat 1 792 150,71 1 026 477,22

    Muut velat 1 098 369,32 1 252 263,19

VASTATTAVAA 3 842 333,65 3 405 578,47
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Henkilöstö 2010 2009

Vakituiset toimihenkilöt 98 106

Poistot aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä
EUR
Aineettomista 22 483,51 18 952,17
Konserniliikearvosta 177 991,07 495 487,25
Konsernireservin tuloutus 0,00 0,00
Koneet ja kalusto 70 619,07 43 691,47
Muut aineettomat 1 259,75 3 493,42

272 353,40 561 624,31

Tilikaudella on tehty poistoja suunnitelman mukaisesti menojäännöspoistona.
Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:
Koneet ja kalusto:                       25 %:n menojäännöspoisto
Muut aineelliset hyödykkeet:       20 %:n tasapoisto
Aineettomat hyödykkeet:            3 v.

Vastuut ja vakuudet
EUR
Leasingvastuut 370 491,04 322 128,88
josta alkaneen tilikauden osuus 253 923,29 281 947,20
Tytäryhtiöille annetuista takauksista käytetty määrä 654 984,48 198 285,93
Pantatut talletukset 39 528,00 39 528,00
Pantatut myyntisaamiset 654 984,48 198 285,93
Yrityskiinnitykset 1 700 000,00 700 000,00
Takaukset 150 000,00 150 000,00
Erityisvakuus 160 000,00 160 000,00

Lähipiirilainat
EUR
Lainasaamiset 0,00 52 674,21

Oma pääoma 2010 2009
EUR
Osakepääoma 1.1. 80 000,00 29 799,00
Osakeanti 0,00 50 201,00
Osakepääoma 31.12. 80 000,00 80 000,00

Osakeanti 1.1. 292 800,00 0,00
Lisäykset -281 763,20 292 800,00
Osakeanti 31.12. 11 904,00 292 800,00

Muut rahastot 1.1. 331 459,40 306 876,00
Lisäykset
Osakeanti 292 800,00 0,00
Omien osakkeiden myynti 110 237,23 74 784,43
Vähennykset -461 656,88 -50 201,00
Muut rahastot 31.12. 272 839,75 331 459,43

Edellisten tilikausien voittovarat 1.1. -1 716 495,03 256 121,30
Omien osakkeiden luovutus 94 402,77 -27 467,60
Omien osakkeiden hankinta -61 956,00 25 165,55
Siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 457 016,88 0,00
Tilikauden tulos -557 430,24 -1 970 314,28

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -1 419 717,87 -1 012 235,60

Laatimisperiaatteet
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhtiöiden tilinpäätökset 31.12.2010.  Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat sekä 

sisäinen voitonjako on eliminoitu.

Liitetiedot konsernitilinpäätökseen

EUR 1.1.–31.12.10 1.1.–31.12.09

LIIKEVAIHTO 22 060,71 32 128,50

Liiketoiminnan muut tuotot 1 372 508,06 584 131,02

Materiaalit ja palvelut

    Aineet, tarvikkeet ja tavarat

        Ostot tilikauden aikana 0,00 -21,74

        Varastojen lisäys / vähennys 0,00 -1 677,50

    Ulkopuoliset palvelut -140 688,40 -223 452,19

-140 688,40 -225 151,43

Henkilöstökulut

    Palkat ja palkkiot -150 836,00 -240 817,72

    Henkilösivukulut

        Eläkekulut -23 646,76 -54 831,95

        Muut henkilösivukulut -8 881,30 -12 723,47

-183 364,06 -308 373,14

Poistot ja arvonalentumiset

    Suunnitelman mukaiset poistot -4 132,72 -4 553,95

-4 132,72 -4 553,95

Liiketoiminnan muut kulut -1 072 289,35 -934 618,77

LIIKEVOITTO (TAPPIO) -5 905,76 -856 437,77

Rahoitustuotot ja -kulut

    Muut korko- ja rahoitustuotot 0,00

    Tuotot pysyvistä vastaavista -5 500,00 117 500,00

        Muilta 341,70 2 237,01

    Korkokulut ja muut rahoituskulut

        Arvonalennukset 0,00 -13 481,47

        Rahoituskulut konserniyrityksille 0,00 -6 450,00

        Muille -114 294,82 -62 418,63

-119 453,12 37 386,91

VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -125 358,88 -819 050,86

Satunnaiset tuotot 308 640,00 175 000,00

VOITTO/TAPPIOENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 183 281,12 -644 050,86

Tuloverot -1 360,00 65,48

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 181 921,12 -643 985,38

Emoyhtiön tuloslaskelma
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EUR 31.12.2010 31.12.2009
VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

 Aineettomat hyödykkeet

    Aineettomat oikeudet 25 102,78 0,00

Aineelliset hyödykkeet

    Koneet ja kalusto 5 979,77 7 973,03

    Muut aineelliset hyödykkeet 4 266,51 5 688,75

10 246,28 13 661,78

Sijoitukset

    Osuudet saman konsernin yrityksissä 1 354 799,52 1 226 001,12

    Muut osakkeet ja osuudet 500,00 500,00

1 355 299,52 1 226 501,12

1 390 648,58 1 240 162,90

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

    Valmiit tuotteet/tavarat 0,00 0,00

0,00 0,00

Saamiset

    Lyhytaikaiset

        Myyntisaamiset 4 151,51 20 945,52

        Saman konsernin yrityksiltä 3 000 517,36 1 484 870,68

        Muut saamiset 56 585,35 399 718,88

        Siirtosaamiset 1 478,62 0,00

3 062 732,84 1 905 535,08

Rahat ja pankkisaamiset 237 600,34 165 247,26

3 300 333,18 2 070 782,34

VASTAAVAA YHTEENSÄ 4 690 981,76 3 310 945,24

Emoyhtiön tase

EUR 31.12.2010 31.12.2009

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 80 000,00 80 000,00

Osakeanti 11 904,00 292 800,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 272 839,78 331 459,43

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 32 446,77 294 795,15

Tilikauden voitto (tappio) 181 921,12 -643 985,38

579 111,67 247 242,55

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

    Laina rahoituslaitoksilta 464 000,00 735 468,00

    Vaihtovelkakirjalaina 0,00 149 961,88

Lyhytaikainen

    Laina rahoituslaitoksilta 236 000,00 210 000,00

    Muut lainat 173 525,88 35 468,00

    Ostovelat 220 780,52 122 419,77

    Velat saman konsernin yrityksille 2 931 696,67 1 756 194,67

    Muut velat 63 948,33 30 121,02

    Siirtovelat 21 918,69 24 069,35

3 647 870,09 2 178 272,81

4 111 870,09 3 063 702,69

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 4 690 981,76 3 310 945,24
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Henkilöstö 2010 2009

Vakituiset toimihenkilöt 4 4

Poistot aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä
EUR
Aineettomat hyödykkeet 717,22 0,00
Koneet ja kalusto 3 415,50 4 553,95

Tilikaudella on tehty poistoja suunnitelman mukaisesti menojäännöspoistona. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:
Koneet ja kalusto:                    25 %:n menojäännöspoisto
Muut aineelliset hyödykkeet:    20 %:n tasapoisto
Muut aineettomat hyödykkset  3 v

Aineelliset hyödykkeet
EUR
Koneet ja kalusto
    Hankintameno 1.1. 7 973,03 9 955,32
    Tilikauden lisäykset/vähennykset 0,00 675,41
    Hankintameno 31.12. 7 973,03 10 630,73
    Tilikauden sumu-poistot -1 993,26 -2 657,70
    Kirjanpitoarvo 31.12. 5 979,77 7 973,03

Vastuut ja vakuudet
EUR
Leasingvastuut 127 144,01 71 570,58
josta alkaneen tilikauden osuus 100 837,46 110 251,52
Annetut takaukset tytäryhtiöiden puolesta 600 605,00 600 605,00
Yrityskiinnitys 600 000,00 600 000,00
Pantatut osakkeet 570 000,00 570 000,00
Erityisvakuus 160 000,00 160 000,00

Lähipiirilainat
EUR
Lainasaamiset 52 674,21 52 674,21

Oma pääoma
EUR
Osakepääoma 1.1. 80 000,00 29 799,00
Osakeanti 0,00 50 201,00
Osakepääoma 31.12. 80 000,00 80 000,00

Osakeanti 1.1. 292 800,00 0,00
Lisäykset -281 763,20 292 800,00

Osakeanti 31.12. 11 904,00 292 800,00

Liitetiedot emoyhtiön tilinpäätökseen 

Oma pääoma 2010 2009
EUR
Muut rahastot 1.1. 331 459,43 306 876,00
Lisäykset
Osakeanti 292 800,00 0,00
Omien osakkeiden myynti 110 237,23 74 784,43
Vähennykset -461 656,88 -50 201,00
Muut rahastot 31.12. 272 839,78 331 459,43
Edellisten tilikausien voittovarat 1.1. -457 016,88 189 270,55
Osakkeiden hankinta -61 956,00 25 165,55
Osakkeiden luovutus 94 402,77 -27 467,60
Osingonjako 457 016,88 0,00
Tilikauden tulos 181 921,12 -643 985,38
Jakokelpoinen oma pääoma 31.12. 214 367,89 -457 016,88
Oma pääoma yhteensä 579 111,67 247 242,55

VAIHTOVELKAKIRJALAINAN EHDOT
Laina ja sen korko on vaihdettavissa yhtiön osakkeisiin. Laina ja sen korko on vaihdettavissa yhtiön osakkeisiin  4,00 euron osakekohtai-
seen hintaan koska tahansa sen jälkeen kun päätös on rekisteröity kaupparekisteriin. Lainan merkitsijän on ilmoitettava vaihto-oikeuden 
käytöstä  kuitenkin viimeistään 30.09.2010 mennessä. Mikäli vaihto-oikeutta ei käytetä laina  korkoineen maksetaan takaisin 31.12.2010. 

Korko 9 %  
Vakuus: Lainalla ei ole vakuutta  
Merkintäaika 17.9-30.10.2009      
   

Omistukset muissa yrityksissä Omistusosuus Kirjanpitoarvo, EUR

Yhtiön nimi ja osakkeiden lukumäärä
Zeeland East Oy, 700 kpl 70 7 000,00
Deeland Oy, 9840 kpl 100 18 782,12
Hehku dsgn Oy, 12800 kpl 80 0,00
Viestintätomisto Conexio Oy, 3850 kpl 70 4 305,00
Zeeland Turku Oy, 200 kpl 100 130 694,40
Zeeland Adventures Oy, 100 kpl 100 11 756,00
Bee Consulting Ou, 5120 kpl 64 25 690,00
Maggie Oy, 800 kpl 80 2 000,00
Mediatonic Oy, 10486 kpl 100 303 770,00
Zeeland Branding Oy, 992 kpl 95,30 733 057,87
Privanet Tilitoimisto Oy, 201000 kpl 100 25 425,81
Zeeland Digital Oy, 159000 kpl 75 80 818,32
Suunnittelutoimisto Tarha Oy, 600 kpl 80 1 500,00
Zeeland Helsinki Oy, 200 kpl 100 10 000,00
Yhteensä 1 354 799,52
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EUR  
Konserni 

2010
Emo 
2010 

Konserni 
2009

Emo 
2009 

Liiketoiminnan rahavirta

    Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä -564 580,92 -125 358,88 -1 992 266,44 -819 050,86

Oikaisut:

    Suunnitelman mukaiset poistot 272 353,40 4 132,72 561 624,31 4 553,95

    Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 0,00 0,00

    Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 15 796,65 0,00 0,00 20 382,98

    Rahoitustuotot ja -kulut 0,00 0,00 0,00

    Muut oikaisut -8 936,60 317 772,80 5 894,20 175 000,00

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -285 367,47 196 546,64 -1 424 747,93 -619 113,93

Käyttöpääoman muutos

    Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) -214 024,70 -1 210 996,16 269 354,56 -935 872,34

    Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) 55 712,12 0,00 -90 602,00 0,00

    Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 1 321 583,96 1 470 464,48 689 109,27 885 123,86

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 877 903,91 456 014,96 -556 886,10 -669 862,41

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista

    Saadut osingot liiketoiminnasta 0,00 0,00 0,00 0,00

    Saadut korot liiketoiminnasta 0,00 0,00 0,00 0,00

    Välittömät verot -5 254,46 -1 360,00 0,00 0,00

    Rahavirta ennen satunnaisia eriä 872 649,45 454 654,96 -556 886,10 -669 862,41

    Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto)

Liiketoiminnan rahavirta 872 649,45 454 654,96 -556 886,10 -669 862,41

Investointien rahavirta

    Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -495 291,80 -25 820,00 -158 518,56 -675,41

    Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 0,00 0,00 0,00

    Myönnetyt lainat 0,00 0,00 0,00 0,00

    Investoinnit konserniosakkeisiin 0,00 -75 000,00 0,00 -103 095,50

    Investoinnit muihin sijoituksiin 0,00 0,00 -205 807,28 0,00

    Lainasaamisten takaisinmaksut 0,00 0,00 0,00 0,00

    Luovutustulot muista sijoituksista 60 000,00 0,00 0,00 0,00

    Saadut korot rahoitusomaisuusarvopapereista 0,00 0,00 0,00 0,00

    Saadut osingot investoinneista 0,00 0,00 0,00 0,00

Investointien rahavirta -435 291,80 -100 820,00 -364 325,84 -103 770,91

Rahoituksen rahavirta

    Maksullinen osakeanti 11 904,00 11 904,00 367 584,43 367 584,43

    Omien osakkeiden hankkiminen -61 956,00 -61 956,00 25 165,55 25 165,55

    Omien osakkeiden myynti 190 000,00 190 000,00 -27 467,60 -27 467,60

    Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,00 0,00 249 805,04 245 468,00

    Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,00 0,00 0,00 0,00

    Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,00 0,00 277 973,60 315 429,88

    Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -463 865,60 -421 429,88 0,00 0,00

    Pääomalainojen nostot 0,00 0,00 0,00 0,00

    Maksetut osingot ja muu voitonjako 0,00 0,00 0,00 0,00

Rahoituksen rahavirta -323 917,60 -281 481,88 893 061,02 926 180,26

Rahavarojen muutos lisäys(+)/vähennys(-) 113 440,05 72 353,08 -28 150,92 152 546,94

Rahavarat tilikauden alussa 252 824,51 165 247,26 280 975,33 12 700,32

Rahavarat tilikauden lopussa 366 264,56 237 600,34 252 824,51 165 247,26

113 440,05 72 353,08 -28 150,82 152 546,94

Rahoituslaskelma

Olen tarkastanut Zeeland Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimin-

takertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2010. Tilinpäätös 

sisältää konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen, rahoitus-

laskelman ja liitetiedot. 

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakerto-

muksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot 

Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 

laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjan-

pidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä 

ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito 

luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteel-

la lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toiminta-

kertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatan ammat-

tieettisiä periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa 

noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintar-

kastustapa edellyttää, että suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen 

hankkiakseni kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä 

tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko 

hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laimin-

lyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä 

kohtaan taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. 

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin 

hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä 

luvuista ja siinä esitettävistä muista tiedoista.  Toimenpiteiden valin-

ta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon väärinkäytöksestä tai 

virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. 

Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen 

valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot 

antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannal-

ta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkeen suunnitte-

lemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimen-

piteet, mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon 

yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuu-

luu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asian-

mukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden 

kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen 

esittämistavan arvioiminen.

Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perusteeksi tar-

peellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto 
Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa 

olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti 

oikeat ja riittävät tiedot sekä konsernin että emoyhtiön toiminnan 

tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja ti-

linpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 

Helsinki 29. maaliskuuta 2011

Jari Paloniemi, KHT

Tilintarkastuskertomus
Zeeland Oyj:n yhtiökokoukselle
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Hallitus.
Tanu-Matti Tuominen

s. 1968, Yhteiskuntatieteiden yo 
Hallituksen jäsen 4.5.2011 alkaen

Mediatonic Management Oy, general partner, (2009–)

Aiempi työkokemus: 
Zeeland Oyj, strategiajohtaja (2007–2009)

A4 Media Oy, toimitusjohtaja, (2004–2007)
Finance Group Internatonal Finland Oyj, General Partner (2001–2004)

TJ Group Oyj, toimialajohtaja, (1999–2001)
Tietovalta Oy, luova johtaja, perustaja (1988–1999)

Nykyiset luottamustoimet:  
Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry, hallituksen 

puheenjohtaja, Mindtrek ry:n hallituksen jäsen, Finpron Luovimon 
ohjausryhmän jäsen, OKM:n ja TEM:n Luovan talouden ja kulttuurin 

tulevaisuustyöryhmä jäsen, Taipale Automotive Oy,  
hallituksen puheenjohtaja, Finn-Lab Oy, hallituksen jäsen,  

Mediatonic Management Oy, hallituksen puheenjohtaja
Omistus yhtiössä: 

Suoraan 8.205.849  osaketta ja 50 %:sti omistetun  
TT Hallinta Oy:n kautta osuus 25.201.325 osakkeesta.

Janne Mäkelä

s. 1971, Kauppatieteen yo
Hallituksen jäsen 4.5.2011 alkaen
Sontek Oy, myyntijohtaja (2011–)

Aiempi työkokemus:
Solteq Oyj, myyntijohtaja (2007–2010)

Aldata Solution Finland Oy, myyntipäällikkö (2006)
Solteq Oyj, asiakasryhmäpäällikkö (2003–2005)

Deloitte España, konsultti (2002)
Omistus yhtiössä: 

810 038 osaketta

Ville Skogberg

s 1980
Hallituksen jäsen 2009-
Nebula Oy, toimitusjohtaja, (2004–) 

Aiempi työkokemus: 
Nebula Oy, tekninen asiantuntija, (2002–2004)
Saunalahti Oyj, tekninen asiantuntija, (1998–2002)
Nykyiset luottamustoimet: 
Useita omien yrityksien ja Nebula -konserniin 
kuuluvien yrityksien hallituksen jäsenyyksiä / 
puheenjohtajuuksia (2002–) 
Mediadrive Oy, hallituksen jäsen (2006–)
Omistus yhtiössä: 
1 595 095 osakettaea 

Pekka Siivonen-Uotila

s 1967, VTM 
Hallituksen puheenjohtaja 4.5.2011 alkaen
Takametsä Holding Oy, toimitusjohtaja (2008–)

Aiempi työkokemus: 
Neljäntuuman toimisto - Zeeland-ryhmä, johtaja  
2003–2008, Conexio Oy, johtava viestintäkonsultti (2001–2002)
McCann Helsinki Oy, yksikön johtaja (1999–2001)  
Laitilan Wirvoitusjuomatehdas, toimitusjohtaja (1995–1997)
Nykyiset luottamustoimet:
Tammimetsä Oy, hallituksen puheenjohtaja
Perniön Liha Oy, hallituksen puheenjohtaja
Omistus yhtiössä: 
henkilökohtaisesti 4 506 135 kpl ja kokonaan omistaman Takametsä Holding 
Oy:n kautta 2.255.040 kpl, lisäksi omistaa 11 prosentin osuuden Zeeland-
konsernin tytäryhtiöstä, Bee Consulting Oy:stä.

Marko Parkkinen

s. 1970, DI, BBA
Hallituksen jäsen 4.5.2011 alkaen

Seedi Oy, toimitusjohtaja 

Aiempi työkokemus: 
News to Screen, toimitusjohtaja, (2006–2009)
Bob Helsinki Oy, toimitusjohtaja, (2002–2006)

Euro RSCG Suomi, toimitusjohtaja, (1999–2002)
muita mainoshommia, (1996–1999)
Imatran Voima Oy, tuotekehitys- ja  

markkinointi-insinööri, (1992–1996)
Nykyiset luottamustoimet:  

Useita omien yritysten hallituksen jäsenyyksiä / 
puheenjohtajuuksia vuodesta (2000– )

Kansalliskustannus Oy, hallituksen jäsen (2010–)
Fruugo Oy, hallituksen jäsen, (2007–)
Primula Oy, hallituksen jäsen, (2007–)

Omistus yhtiössä: 
1 940 325 kpl  yhtiönsä Funny Park Oy kautta

Elina Yrjölä-Suhonen

s. 1968, Yhteiskuntatieteiden maisteri 
Hallituksen jäsen 4.5.2011 alkaen
Talentum Media Oy, johtaja, Suomen 
lehtiliiketoiminta (2009–)

Aiempi työkokemus: 
Oy Mediuutiset Ab, toimitusjohtaja ja 
päätoimittaja (2006–2009)
Talouselämä/Talentum, toimittaja (2002–2006)
Taloussanomat, toimittaja (2000–2002)
Yle tv-uutiset, reportteri (1999–2000)
Turun Sanomat, taloustoimittaja (1998–1999)
Valmet Oy, tiedottaja (1995–1998)
Länsi-Suomi, toimittaja (1994–1995)
Omistus yhtiössä: 
0 osaketta

Hallitus 4.5.2011 alkaen.
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Johtoryhmä.

Timo Muhonen

s. 1974, FM
Zeeland Branding Oy, toimitusjohtaja (2010–)

Aiempi työkokemus: 
Incognito Oy, suunnittelujohtaja (2003–2010)
Incognito Webbiz Oy, toimitusjohtaja (1999–2003)
Helsingin Yliopisto, tutkija (1999)
Four Aces tmi, freelancer, yrittäjä (1995–1999)
Omistus yhtiössä: 
1 440 294 osaketta

Pia Gran

s. 1968, yo-merkonomi 
Zeeland Turku Oy, toimitusjohtaja (2008–)

Aiempi työkokemus: 
Zeeland Oy, asiakkuusjohtaja (2002–2008)
Mainostoimisto Rientola, suunnittelujohtaja (1994–2002) 
Omistus yhtiössä: 
0 osaketta

Tero Alén 

s. 1982, Mediatekniikan insinööri
Zeeland Solutions Oy, toimitusjohtaja (2011–)

Aiempi työkokemus: 
Zeeland Digital Oy, projektipäällikkö (2008–2010)
Triventum Oy, projektipäällikkö (2007–2008)
Brain Alliance Solutions, ohjelmistosuunnittelija (2006–2007)
Omistus yhtiössä: 
102 741 osaketta, mahdollisuus vaihtaa 5 % omistuksensa 
Zeeland Solutions Oy:ssä 640 952 kappaleeseen 
yhtiö osakkeita 30.3.2013 mennessä. 

Sirpa Alhava

s. 1968, KTM
Maggie Oy, toimitusjohtaja (2008–)

Aiempi työkokemus: 
Kynämies Oy, vt. liiketoimintajohtaja (2008–)

Kynämies Oy, johtaja, asiakaslehdet (2002–2007)
Kynämies Oy, varatoimitusjohtaja, tiiminvetäjä (1999–2002)

Kynämies Oy, tiiminvetäjä (1997–1999)
Kynämies Oy, toimituspäällikkö (1996–1997)                                                       

Omistus yhtiössä: 
Ei omistusta emoyhtiössä, 10 % omistus tytäryhtiö Maggie Oy:ssä.  

Jukka Nortio

s. 1961, VTM
Zeeland PR Oy, toimitusjohtaja (2011–)

Aiempi työkokemus: 
Affecto Oyj, viestintäjohtaja (2009–2010)

Viestintätoimisto Conexio Oy, viestintäkonsultti (2008–2009)
Kynämies Oy, toimituspäällikkö (2007–2008)
Acacom Media, julkaisujohtaja (2005–2007)

Nortio Consulting, konsultti (2004–2005) 
ITviikko/Sanoma Magazines, päätoimittaja (1999–2004)

Tietokone/Sanoma Magazines, toimittaja, toimituspäällikkö (1988–1999) 
Omistus yhtiössä: 

Ei omistusta emoyhtiössä, 10 % omistus 
tytäryhtiö Zeeland PR Oy:ssä.

Lassi Nummi 

s. 1979, BBA, MBA
Zeeland Idea Baltics OÜ, toimitusjohtaja (2011–)

Aiempi työkokemus:
Nitro Fx OÜ, toimitusjohtaja (2008–2010)

Nitro, Key Account Manager (2006–2008)
Nitro, Project Manager (2005–2006)

Nokia Oyj, Application Specialist (2004–2005)                                                                     
Nykyiset luottamustoimet: 

Zeeland Idea Baltics, hallituksen jäsen                                                                   
Omistus yhtiössä: 

588 459 osaketta

Arto Manninen

s. 1965, KTM 
Zeeland Helsinki Oy, strategisti (2009–)

Aiempi työkokemus: 
Brain Ink Oü, free lance -konsultti (2007–2009)
Taivas Group, varatoimitusjohtaja (2005–2007)
Mainostoimisto Taivas, projektijohtaja, toimitusjohtaja (1998–2005)
R J Reynolds, markkinointipäällikkö (1996–1998)
Marli Oy, tuotepäällikkö, aluevientipäällikkö (1993–1996)                                                                                                                                 
Nykyiset luottamustoimet: 
Taivas Innovations Oy, hallituksen jäsen
Taivasosuus Oy, hallituksen jäsen
Brain Ink Oü, hallituksen jäsen
Äntligen Oü, hallituksen jäsen
Omistus yhtiössä: 
0 kappaletta

Helka Herlevi 

s. 1972, BBA, BA
Zeeland PR Oy, viestintäpäällikkö (2011–)

Aiempi työkokemus: 
Viestintätoimisto Conexio Oy, viestintäkonsultti (2007–2010)
Eaton Power Quality Oy, MarCom Manager (2004–2007)
Powerware Oy, Marketing Manager (2000–2004)
Finland Trade Centre London, Market Analyst (1997–1999)                                     
Omistus yhtiössä: 
0 kappaletta

Kaisa Maria Kaija

s. 1957, Iteronomi, HSO-sihteeri
Zeeland Oyj, hallintojohtaja

Aiempi työkokemus: 
Incognito Oy, hallintopäällikkö (1999–2009)
Ammirati Puris Lintas Oy, Executive Secretary (1997–1999)
Saatchi & Saatchi Advertsing Finland Oy, Executive Secretary  
(1989–1997)
Nykyiset luottamustoimet: 
Voimistelu- ja urheiluseura Elise ry, puheenjohtaja                                              
Omistus yhtiössä: 
0 kappaletta

Jari Tuovinen

s. 1968, Tekniikan ja filosofian ylioppilas
Opintoja Tampereen Teknillisessä korkeakoulussa (1986–1989 )

(sähkötekniikan tiedekunta, tietotekniikan 
suuntautumisvaihtoehto)

opintoja Tampereen Yliopistossa (1990–1992) 
(taloudellishallinnollinen tiedekunta), Executive MBA -opintoja 

Tampereen Yliopistossa (1994–1997)
Zeeland Oyj, toimitusjohtaja (2007–)

Aiempi työkokemus: 
Privanet Capital Oyj, toimitusjohtaja, hall. jäsen (2003–2009)

Finance Group International Finland Oyj, toimitusjohtaja (2001–2004)
TJ Group Oyj, toimialajohtaja (1999–2001)

Tietovalta Oy, perustaja, johtaja (1988–1999)
Nykyiset luottamustoimet: 

As Oy Väylänsuu, hallituksen jäsen (2005–)
Ideakone Oy, hallituksen jäsen (2005–)

TT Hallinta Oy, hallituksen jäsen (2006–)
Generator Post Oy, hallituksen jäsen (2010–)

Pop Media Oy, hallituksen jäsen (2005–)
Neocard Oy, hallituksen puheenjohtaja (2005–)

Sport Content Oy, hallituksen puheenjohtaja (2005–)
Finn-Lab Oy, hallituksen puheejohtaja (2005–)

Hima & Sali Oy, hallituksen jäsen (2003–)
Mediatonic Management Oy, hallituksen jäsen (2009–)

useita Zeeland-konsernin tytäryhtiöiden hallituksen  
jäsenyyksiä ja puheenjohtajuuksia  

Helsingin Suomalainen Klubi, perinnelaulukerho, perustajajäsen (2003–) 
TT Hallinta Oy, hallituksen jäsen (2003–)

Omistus yhtiössä: 
Suoraan 12 137 394 osaketta ja 50 %:sti omistetun 

TT Hallinta Oy:n kautta osuus 25 201 325 osakkeesta.

Fredrik Gotthardt

s. 1966, KTM
Zeeland Helsinki Oy, toimitusjohtaja (2008–)

Aiempi työkokemus: 
Finlayson, kaupallinen johtaja (2005–2008)

Hasan&Partners, asiakkuusjohtaja (2003–2005)
Mainostoimisto PHS, asiakkuusjohtaja (2001–2003)

Image Match, myyntijohtaja (1999–2001)  
Hackman (nyk. Fiskars), Brand Manager, myyntijohtaja (1994–1999) 

Miele, piiripäällikkö (1992–1994)
Omistus yhtiössä: 

1 272 344 osaketta ja 170 000 osakkeen optio-ohjelma
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Mitä musteläiskät kertovat 
sinusta?
Vastaa ja osallistu kilpailuun!

Kertomuksemme visuaalinen teema perustuu musteläiskien mielenkiintoiseen maailmaan. Olemme keränneet ker-
tomuksen työryhmään jäsenten mielenkiintoisimmat tulkinnat osoitteeseen www.zeeland.fi/vk2010/. Käy katso-
massa, mihin mielikuvituksemme ylsi ja mitkä tulkinnoista vastaavat parhaiten omaa näkemystäsi. Saat palautteena 
lyhyen analyysin omasta mielentilastasi.

Jättämällä yhteystietosi osallistut kilpailuun, jossa palkintona on selviytymispaketti syksyn kaamokseen.

Punaisia unikoita moottoritien •	

varressa Espanjassa ja taustalla 

eucalyptysmetsää?

Parasta ennen päivän ohittanut •	

maksalaatikko lautasella?

Jalallinen pallokala?•	
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